Het digitale Gemeenteblad
Officiële uitgave van gemeente De Wolden
Nummer 5, 12 februari 2019.
De raad van de gemeente DE WOLDEN;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
Besluit:
Vast te stellen hetgeen volgt:
I De Algemene Plaatselijke Verordening 2016 wordt gewijzigd als volgt:
A
In artikel 5:17 lid 2 sub b wordt: ‘Festiviteiten- en evenementenverordening’ vervangen
door: Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015.
B
Artikel 5:18 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Het is verboden standplaats in te nemen anders dan overeenkomstig de
door het college vast te stellen nadere regels.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 en de nadere regels, als bedoeld
in het eerste lid, kan de vergunning worden geweigerd indien als gevolg
van bijzondere omstandigheden in de gemeente of een deel van de
gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van een
vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een
redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.
C
Artikel 5:19 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop
standplaats wordt ingenomen anders dan overeenkomstig de door het
college vastgestelde nadere regels als bedoeld in artikel 5:18, het eerste
lid.
D
Artikel 5:20 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Het verbod van artikel 5:18, eerste lid is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet Beheer
rijkswaterstaatswerken of de Provinciale Omgevingsverordening.
II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
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Zuidwolde, 31 januari 2019
De raad voornoemd,

griffier,
drs. I.J. Gehrke

voorzitter,
R.T. de Groot
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